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Introduktion 
Syftet med detta paper är att utifrån en pågående studie av validering av kunskap och kompe-
tens i företag och kommuner få problematisera den uppdelning där det formella utbildnings-
systemet står som försörjare av generell kompetenssamhället och industri och näringsliv står 
som mottagare samt utvecklare av specifik kompetens. 
 
Talet om det livslånga och det livsvida lärande i policysammanhang har inneburit att lärande 
inte längre enbart ses kopplat till formell utbildning utan till allt lärande som sker, som t ex 
lärande i arbete (Ellström m.fl., 1996; Colardyn 1997; Skolverket, 1999). De särskilda utma-
ningar detta nya synsätt på lärande har medfört har oftast kommit att handla om brister i syn-
liggörande och erkännande av de kunskaper och kompetenser en individ kan ha förvärvat 
utanför formella utbildningssammanhang. Som en följd av detta har validering lyfts fram som 
en lösning på detta problem, (Jansson, 2004; Abrahamsson m.fl., 2008). Den definition av 
validering som de flesta berörda aktörer kommit att ansluta sig till lyder: ”Validering är en 
process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännan-
de av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de har förvärvats”, 
(Utbildningsdepartementet, 2003, s. 19). I utvecklingsarbetet av validering har både framväx-
ten av ”kunskapssamhället” och de strukturella förändringarna på arbetsmarknaden vi sett ske 
angivits som skäl, (Valideringsdelegationen, 2008). Trots detta står den enskilda individen på 
flera sätt i centrum både avseende syftet med valideringen men också i själva genomförandet 
av validering. Det är den enskildes kunskaper och kompetenser som förväntas bli bedömda, 
värderade, dokumenterade och erkända och det är även den enskildes egna ambitioner och 
målsättningar som är i fokus när valideringsresultatet på olika sätt skall omsättas. Frågan blir 
på vilket sätt dessa två till synes motsatta syften; samhällets behov av kompetensutveckling 
och individens möjligheter till egen utveckling, samverkar respektive motverkar varandra, 
(Kristensson, 2007; Andersson & Fejes, 2005a). Detta blir också en viktig fråga när företags 
och kommuners kompetensutvecklingsarbete studeras. Trots att utvecklingen och användan-
det av de anställdas kompetens alltid varit och troligen alltid kommer att vara en högt priorite-
rad fråga är det inte på samma sätt självklart att det ligger i arbetsgivarens intresse att denna 
kompetens skall bli synliggjord för den enskilde, i den betydelse som synliggörande ges vid 
ett mer traditionellt valideringsförfarande, (Fenwick, 2005). Det är snarare företagets eller 
organisationens verksamhet som står som ”mottagare” av de olika kompetensutvecklingsin-
satser då kunskap och kompetens hos de anställda synliggörs. Den spänning mellan å ena si-
dan samhällets och näringslivets behov av synliggjord kunskap och kompetens och den en-
skildes behov av det som i EU-sammanhang har benämnts empowerment, är därför viktiga 
frågor att belysa (ESF-rådet, 2001; Starrin, 1997; Trägårdh, 2000). Inte minst på grund av att 
empowerment har definierats som både ett förhållningssätt och en metod att lyfta enskilda 
individer till egenmakt, och då särskilt utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv, (Walther m.fl., 
2006; Berglund, 2008). 
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En europeisk arbetsmarknadslogik 
I Europeiska Rådets möte i Lissabon 2000 enades man om ett nytt strategiskt mål för unionen, 
(Europeiska rådet, 2000). I denna skrivelse beslutades att man gemensamt inom unionen skul-
le arbeta mot målet ”att bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbasera-
de ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen 
och en högre grad av social sammanhållning”, (ibid.). För att uppnå detta betonades med sär-
skild tyngd behovet av att uppnå full sysselsättning, (Europeiska kommissionen, 2005). Det 
kan konstateras att de europeiska policytexterna utgår från enkla samband mellan tillväxt och 
hög sysselsättningsgrad och mellan utbildningsgrad och anställningsbarhet, (Europeiska 
kommissionen, 1995). De lösningar som det i huvudsak fokuseras på handlar om satsningar 
på utbildning och kompetensutveckling, en kombination som man menar leder fram till en 
hög grad av anställningsbarhet bland de europeiska medborgarna, något som ses som en för-
utsättning för att kunna nå de uppställda målen.  
 
I de policydirektiv avseende stödet till svagare grupper på arbetsmarknaden, som t ex ungdo-
mar, invandrare, funktionshindrade, personer med låg utbildningsgrad framhålls oftast både 
ett individualiserat förhållningssätt och metoder och mål som med inslag av empowerment, 
(Walther m.fl., 2006; ESF-rådet, 2001). Med detta avses i huvudsak att stödet till dessa grup-
per skall som utgångspunkt ha den enskildes egen situation, förutsättningar, mål och ambitio-
ner. Syftet är att det stöd som ges skall vara personligt anpassat och att det skall leda till att 
den enskilde ges kunskap och kompetens men också motivation till att aktivt ta ansvar för den 
egna situation, s.k. egenmakt eller empowerment, (Walther m.fl., 2006; Starrin, 1996; Trä-
gårdh, 2000). Dessa policymål har kritiserats av många då man menar att syftet med ett indi-
vidualiserat förhållningssätt och empowerment är att få den enskilde att i högre grad acceptera 
de individualiserade risker som en konkurrensutsatt och föränderlig arbetsmarknad av idag 
kan innebära, (Walther m.fl., 2006; van Berkel & Valkenburg, 2007; Beck, 1998). Några me-
nar att ett individualiserat förhållningssätt i stödet till exempel arbetslösa också kan ses som 
ett sätt att kontrollera att medborgarna i praktiken engagerar sig i sin egen anställningsbarhet, 
(Crespo Suárez & Serrano Pascual, 2007).  
 
Det livslånga och livsvida lärandet 
Man har inom ett svenskt policysammanhang avseende vuxenutbildningsområdet kunnat 
skönja två mer eller mindre paradigmatiska förändringar de senaste decennierna, (Ellström, 
1996). Dessa är dels en förskjutning från vuxenutbildning mot vuxnas lärande, dels en alltmer 
oklar gränsdragning mellan utbildning och arbetsliv. Dessa förändringar är på flera sätt starkt 
kopplade till den utvidgade syn på lärande som kommit att benämnas det livslånga och livsvi-
da lärandet, (Skolverket, 2000). När detta begrepp introducerades var avsikten att fokusera 
två viktiga aspekter avseende lärande; lärande avslutas inte vid en viss tidpunkt i den enskil-
des liv och lärande kan ske i alla upptänkliga sammanhang och miljöer. I många av de policy-
texter som beskriver detta ligger det också en fokusering på de fördelar som ett livslångt 
lärande kan innebära för den enskilde, som t ex en annan syn på var och hur det egna kun-
skapsförvärvandet och kompetensutvecklingen kan ske. Samtidigt poängteras vikten av att 
från samhälleligt håll ”bädda” för ett livslångt lärande. Detta menar man i första hand är ett 
ansvar för det formella utbildningssystemet, att utveckla ett perspektiv med fokus på det livs-
långa och livsvida lärandet hos barn och ungdomar, (Colardyn, 1997). Två andra områden 
som betonats handlar om att öka möjligheterna till ”en andra chans”, dvs. att flexibla system 
skall utvecklas som ger möjligheten att pröva sig fram, i jämförelse med en måhända mer 
linjär etableringsprocess. Även tydligare ansvarsfördelning inom detta område har också ef-
terfrågats. Sverige har på flera sätt fått stå mall för andra länder avseende ett praktiskt möjlig-
görande av livslångt lärande genom dels vår långa tradition av folkbildning, dels vårt generö-
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sa system för det som tidigare benämndes som återkommande utbildning till det nutida be-
greppet, flexibelt lärande, (Holmberg, 2008).  
 
Under den stora ekonomiska nedgången och omstruktureringen av svensk arbetsmarknad i 
början av 90-talet friställdes en stor andel av den svenska arbetskraften, något som ”möjlig-
gjorde” stora utbildningssatsningar på främst den lågutbildade arbetskraften. Denna i interna-
tionell jämförelse mycket stora satsning kom att gå under namnet Kunskapslyftet, (SOU, 
2000:28). Från statligt håll satsades i storleksordningen 19 miljarder under perioden 1997-
2002, och då var inte studiestödskostnaderna inräknade, (Salin, 2006). Stödet gick främst till 
kommunerna, som i och med detta gavs både resurser och blev forcerade till att utveckla den 
kommunala vuxenutbildningen. Viktigt att se är att satsningen inte bara menades beröra de 
utbildningspolitiska målen utan även arbetsmarknads- såväl som de tillväxtpolitiska målen. 
Åter igen återkom en föreställning om en tydlig koppling mellan utbildningsnivå och tillväxt. 
Kunskapslyftet riktades främst till att förmå vuxna arbetslösa att läsa upp till gymnasienivå, 
något som ekonomiskt stöddes genom ett särskilt studiestöd likvärdigt med a-kasseersättning, 
(ibid.). I Myndigheten för skolutvecklings rapport sammanfattades de resultat och erfarenhe-
ter som kommunerna under satsningen sett, (Myndigheten för skolutveckling, 2004). De kan-
ske viktigaste resultaten var, menade man att kommunerna blivit tvungna att satsa på vuxen-
utbildning, arbetslösheten hade gått ned och att utbildningsnivåerna inom kommunerna ut-
jämnats något, (Salin, 2006). 
 
Inom de flesta kommunerna utvecklades infrastrukturen för vuxenutbildningen, ofta i s.k. 
lärcentra eller liknande. Som ett exempel har man i ett regionalt utvecklingsprojekt, REKO, 
Regionalt Kompetensforum i Örebro län, under tiden 2002-2007, arbetat med att utveckla den 
regionala infrastrukturen för vuxet lärande genom främst kommunala lärcentra. Syftet var i en 
mer allmän mening tvåfaldig, likt Kunskapslyftet, att dels utveckla och underlätta vuxnas 
möjligheter till lärande, dels underlätta vuxnas arbetsmarknadsetablering. I projektet illustre-
rades detta ”brobygge” mellan det kommunala utbildningssystemet och näringslivet med två 
borgtorn med en förenande bro där emellan, något som aldrig blev en verklighet, (Jakobsson, 
2007). Projektet hade sin huvudförankring bland den offentliga sektorns aktörer och fick ald-
rig något direkt genomslag bland näringslivet. Detta exempel visar generellt på de utmaningar 
som det offentliga utbildningssystemet har avseende utvecklingsområden som rör kompetens-
försörjning, som t ex att underlätta för vuxenutbildning, validering och arbetsplatsträning. En 
av viktigare utmaningar som den kommunala verksamheten i lärcentra har handlar därför ofta 
om att utveckla kontakten och utbytet med det lokala näringslivet, (Ljungzell & Davoust, 
2005). 
 
Validering av kunskap och kompetens 
En fråga som av flera anledningar haft en central plats i talet om livslångt lärande har handlat 
om synliggörandet och värderingen av de kunskaper och kompetenser som förvärvats utanför 
det formella utbildningssystemet. Det är utifrån denna frågeställning och behov som valide-
ring kan sägas ha vuxit fram. Även om validering som fenomen, i betydelsen av synliggöran-
de av kunskap och kompetens i någon mening alltid funnits, t ex inom skråväsendet eller hus-
förhöret, är det mer under senare tid som validering som begrepp etablerats, (Andersson & 
Fejes, 2005b). Validering har som tidigare nämnts kommit att definieras, och därmed i någon 
mening avgränsats som:  
 

”…en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande 
av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.” (Ds 
2003:23) 
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I denna definition slås några viktiga saker fast. Validering handlar inte om att synliggöra en 
grupps eller yrkeskårs kunskaper eller kompetenser, utan i centrum för validering står den 
enskilde individen. Individen kan också utifrån ovan nämnda definition ses som både föremå-
let och målet för valideringsprocessen. Det är den enskildes kunskaper och kompetens som 
skall valideras med syfte att den enskilde skall kunna få användning och nytta av denna gjorda 
validering, inte i första hand en arbetsgivare. Karaktären på den process som valideringen 
utgör uttrycks som strukturerad, något som indikerar att det bör finnas en form för validering, 
något som i sig är erkänd av flera. Detta har också varit ett av Valideringsdelegationens upp-
drag, att utforma erkända och standardiserade former för hur validering skall gå till, (Valide-
ringsdelegationen, 2008). En intressant frågeställning i detta sammanhang har varit vilket syf-
te validering skall ses ha. Skall det ses som en ”underavdelning” till formell utbildning, i me-
ningen att dess syfte är att validering bidrar till att individer lättare kan upptas och inkluderas i 
formell utbildning, eller skall validering ses som något större, som representerar ett nytt sätt 
att tänka om hur vi kan erkänna kunskap och kompetens, (Bjørnåvold, 2000). Allmänt har 
validering värderats utifrån både sociala och ekonomiska bevekelsegrunder. Validering kan 
bidra till att stärka svagare sociala grupper genom att erbjuda dokumenterat erkännande av 
den kunskap och kompetens som förvärvats utanför det formella utbildningssystemet. På ett 
mer personligt plan kan validering även stärka självkänslan omkring det egna lärandet. Ut-
ifrån ett ekonomiskt perspektiv pekas på vinster på tre nivåer, individen kan stärka sin posi-
tion på arbetsmarknaden, företagen erbjuds en högre grad av erkänd kompetens och för sam-
hället kan validering innebära ett förbilligande av arbetskraftsförsörjningen, (Andersson, Sjö-
sten & Ahn, 2003). Det finns med andra ord både ett flertal olika intressentgrupper avseende 
validering tillika med skilda perspektiv.  
 
I Sverige har av hävd yrkesutbildning och därmed försörjningen av generell yrkeskunskap 
varit något som samhället haft ansvar för, (Olofsson, 2005). Den yrkesspecifika kunskapen är 
något som industri och näringsliv i hög grad utvecklat själva. Denna uppdelning har på flera 
sätt luckrats upp även om dessa tecken på förändring i grund inte kan anses rubba uppdel-
ningen, (Lindell & Johansson, 2002). Några av dessa initiativ är t ex yrkesgymnasium drivna 
av större industrikoncerner, lokala skolinitierade nätverk där både yrkesprogram och närings-
liv samverkar, satsningar som gjorts inom gymnasieprogrammen avseende arbetsplatslärande, 
lärlingssystem, etc., (Lynèl, 2002, Berglund, 2006). Validering blev ett viktigt verktyg i och 
med Kunskapslyftet, något som de flesta kommuner införlivat i den ordinarie vuxenutbild-
ningsverksamheten. Under 90-talet möjliggjordes det också för ett stort antal arbetslösa att 
höja sin utbildningsnivå och att få sina kunskaper och kompetens validerad. Detta hade inte 
varit möjligt med mindre än att de ”hamnade” i händerna på samhället. Så, i vems intresse 
ligger huvudsakligen validering? Skall validering ses som en del av samhällets uppdrag att 
kompetensförsörja industri och näringsliv eller kan validering även ses som ett sätt för den 
privata sektorn att försäkra sig om kompetens?  
 
Industrins och näringslivets behov av kompetensutveckling 
Inom industri och näringsliv har inte validering varit någon frekvent använd metod att syn-
liggöra kunskaper och kompetens, om vi med validering avser den metod som utvecklats i 
företrädesvis kommunal vuxenutbildning. Om vi däremot talar om validering i mer oprecisa 
termer som synliggörande av kompetens är det inte svårt att konstatera att validering är något 
som sker på kontinuerlig basis och något som inte bara ses som önskvärt utan tvärtom livs-
nödvändigt för att organisationer skall kunna överleva. I Svenskt Näringslivs undersökning 
om svenska företags kompetensbehov konstaterades utifrån ett nationellt perspektiv både inre 
och yttre hot, (Svenskt Näringsliv, 2006). Som inre hot pekade man på hög arbetslöshet, låg 
sysselsättning, sjukskrivningar och förtidspensioneringar, med andra ord den kompetensbrist 
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sett i antalet individer som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Det yttre hot som påpekades 
handlade dels om de konsekvenser av konkurrensutsättning som svenska företag riskerar 
drabbas av på grund av en globaliserad handelsmarknad, men också de ständiga utmaningar 
en pågående teknologiutveckling innebär. I detta senare hot pekas på en annan dimension av 
kompetensbrist, nämligen behovet av samhällets och näringslivets satsning på kompetensut-
veckling, i form av forskning, utbildning och annan utveckling och synliggörande av kunskap 
och kompetens. Rapporten i övrigt pekar på brister i det formella utbildningssystemet som 
man menar i alltför hög grad bär drag av offentlig sektor och alltför lite känner till näringsli-
vets verklighet, (Ibid.). Intressant att notera är att det uppdelade ansvaret för producerandet av 
generell och specifik utbildning och kompetensutveckling inte ifrågasätts, det är snarare inne-
hållet som diskuteras. Generellt kan sägas att önskemålet från näringslivet handlar om att yr-
kesutbildning i offentlig regi sker i nära samarbete med privat sektor. 
 
Lärande i arbete som diskurs och forskningsområde 
Den, får vi säga, aldrig sinande ström av managementkoncept med syfte att leverera modeller 
och metoder till att utveckla företag och organisationer, kan bland annat ses som ett uttryck 
för den komplexitet som företag och organisationer lever under, men också föreställningar om 
betydelsen av ett ständigt pågående lärande och kompetensutveckling. Den lärande organisa-
tionen som begrepp och fenomen kan både ses som en blandning mellan managementkoncept 
och forskningsområde, även om detta är omstritt, (Senge, 1995, Pedler, 2000, Argyris & 
Schön, 1978, Örtenblad, 2009). Kritiken mot föreställningen om den lärande organisationen 
har främst handlat om dess normativa anslag och ifrågasättandet av frågan om organisationer 
över huvud taget kan lära sig, utan att detta endast kan anses vara förbehållet individer. En del 
har istället fokuserat på studiet av olika aspekter av de förutsättningar och mekanismer som 
rör lärande i organisationer och menat att detta forskningsfält handlar om organisatoriskt 
lärande, (Örtenblad, 2009).  
 
Den forskning som riktar in sig på hur lärande sker i, för och genom arbete har, sett till antalet 
perspektiv och teoretiska ingångar, en stor bredd. Fenwick lyfter särskilt fyra av dessa och 
intar en ekumenisk inställning då hon menar att skilda perspektiv bidrar med skilda men ändå 
viktiga aspekter av lärande i arbete, (Fenwick, 2005). Det situerade eller praktikbaserade teo-
rierna om lärande i arbetet visar på vikten av att förstå att lärande alltid sker i ett sammanhang 
och bidrar därför med att lyfta in de organisationskulturella aspekterna. Activity teorier be-
skriver utifrån en makronivå hur lärande utvecklas över tid medan actor-network teori förkla-
rar utifrån en mikronivå hur kunskap förhandlas och ”översätts” i interaktionen mellan männi-
skor. Ett psykoanalytiskt perspektiv på lärande i arbete fokuserar på vilket sätt fenomen som 
begär och identitet påverkar vad som lärs och hur lärande värderas. Hon menar också att det 
ligger en fara i att i alltför hög grad dela upp lärande i formellt, icke-formellt och informellt 
lärande, eftersom studier visar att lärandet till sin karaktär inte skiljer sig nämnvärt mellan de 
olika sammanhangen, (Ibid.). Hon menar även att det i den policydebatt som pågår om läran-
de i arbete ofta ges uttryck för några föreställningar som forskning har visat är mer problema-
tisk och komplex än vad denna debatt måhända vill påskina. Det ena området rör den fokuse-
ring som görs av individens kunskap och kompetens som något som kan ses avskilt individen 
utan någon koppling till deltagande i arbetskollektiv, arbetskontext eller arbetsprocess. Här 
menar Fenwick att lärande inte kan ses frånkopplat dessa faktorer. Lärande sker alltid i ett 
sammanhang och mycket ofta tillsammans med andra deltagare, en kontext där överföring och 
tolkning av kunskap och kompetens kontinuerligt pågår. Ett annat viktigt förebehåll till denna 
policydebatt menar hon handlar om avsaknaden av problematiserandet av politik inom detta 
område. Hon menar att det finns en risk att de politiska och maktrelaterade aspekterna negli-
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geras. Studier visar, inte minst genusstudier, att kunskap och kompetens värderas olika och att 
kompetens många gånger osynliggörs, (Abrahamsson, 2009).  
 
Forskningsprojektet 
Forskningsprojektet utgår från en frågeställning som handlar om på vilket sätt ”validering” 
förekommer i betydelsen att anställdas kunskaper och kompetens synliggörs i privata företag 
och på arbetsplatser inom kommunal verksamhet. I mitt pågående forskningsprojekt under-
söks fyra fall. Dessa är ett metallförädlingsföretag, ett callcenterföretag, två kommuners verk-
samhet inom social omsorg och teknisk förvaltning. Metallförädlingsföretaget och den teknis-
ka förvaltningen i en av kommunerna var i huvudsak manliga arbetsplatser, Callcenterföreta-
get och den kommunala verksamheten inom social omsorg var arbetsplatser med företrädesvis 
kvinnliga anställda. I samtliga fall har tre analysenheter undersökts, personal-
chef/personalenhet, arbetsledare samt fackliga representation på arbetsplatsen genom inter-
vjuer. Syftet med intervjuerna är att i första hand spegla den praktik avseende kunskaps- och 
kompetensutveckling, kompetensrekrytering och –försörjning, etc., som förekommer ute på 
de undersökta arbetsplatserna. Eftersom validering inte används ute på arbetsplatser med 
samma metoder eller utifrån de modeller som t ex använts i kommunal vuxenutbildningsverk-
samhet typ lärcentraverksamhet har det varit nödvändigt att i någon form operationalisera 
valideringsbegreppet. Detta har gjorts utifrån en föreställning att valideringsprocessen består 
av olika delmoment, som bedömning, värdering, dokumentering samt erkännande, alla tagna 
från den officiella definitionen av validering, (Utbildningsdepartementet, 2003). Operationali-
seringen av begreppet utgår alltså ifrån en föreställning att en ”valideringsprocess” eller ett 
eller flera moment av densamma förekommer i en eller flera former ute på arbetsplatserna. 
Nedan går jag i korta drag igenom de tankegångar som styrt operationaliseringen av valide-
ringsbegreppet. Operationaliseringen skall betraktas som preliminär. 
 
Under rubriken bedömning kan även synliggörande eller kartläggning användas och det hand-
lar som jag ser det om en process där kunskaper och kompetenser lyfts fram i ljuset och görs 
explicita. I traditionella valideringssammanhang handlar detta om samtal med den enskilde 
där kunskaper och kompetens identifieras, dessa samtal kan följas av mer djupgående under-
sökningar, (Valideringsdelegationen, 2008, s. 57). På företagen och på de olika arbetsplatser-
na inom kommunerna kan detta förekomma vid utvecklings- eller medarbetarsamtal eller 
andra träffar där arbetsgrupper planerar och diskuterar olika arbetssituationer. Det kan också 
förekomma i arbetet, i den direkta arbetssituationen utan att detta därför behöver betyda att 
något annat av momenten följer. 
 
Värderingsmomentet kan också handla om utvärdering, utveckling, utbildning men innehållet 
i detta moment innebär alltid att kunskaper och kompetens ställs i relation till något annat. Det 
kan handla om kvalifikationer, certifieringskrav eller bara produktionsbehov, (Ellström, 1992, 
s. 37-38). På ett sätt kan detta ses som en högre form, eller en nivåhöjning av bedömnings-
momentet. Det innebär att kompetensen inte bara synliggörs, den värderas även. Även detta 
kan i någon mening ske vid medarbetar- eller utvecklingssamtalet, i rekryteringssituationen, 
eller vid andra liknande tillfällen ute på arbetsplatserna.  
 
Nästa moment handlar om dokumentation och kan ses som ett ytterligare steg eller nivåhöj-
ning av synliggörande av kunskap och kompetens på arbetsplatsen. Denna dokumentation 
behöver emellertid inte, som vid traditionell validering komma den enskilde till godo, utan 
kan också vara något som endast arbetsgivaren gör och använder sig utav. I detta moment 
finns dock en ambition att inte bara synliggöra kunskaper och kompetenser hos de anställda, 
utan också strukturera dessa, i syfte att användas till t ex strategisk kompetensplanering. 
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Det fjärde och sista momentet som många kallat för erkännande kan också benämnas praktik 
eller användande kan man säga rymmer aspekten av vad som blir resultatet av valideringen 
och i någon mening vilket värde den har i förhållande till ett vidare sammanhang. I traditio-
nell validering har denna problematik lyfts upp eftersom frågan på vilket sätt en validering 
gjord i en viss kontext har något värde i en annan kontext kan betraktas som central, (Colar-
dyn, 1997, s. 296). Denna fråga om likvärdighet har därför haft hög prioritet i arbetet som 
bl.a. valideringsdelegationen bedrivit, tillsammans med frågor om kvalitet och legitimitet, 
(Valideringsdelegationen, 2008, s. 91). Det har handlat om på vilket sätt validering har tagits 
emot av sina avnämare. Detta moment handlar därför också om på vilket sätt och i vilken grad 
valideringen har använts av dem som varit ”föremål” för densamma. Ute på arbetsplatserna 
kan man säga att detta moment främst tar sig utryck i de sätt som de kunskaper och kompe-
tens som synliggjorts också används i den verksamhet som bedrivs.  
 
Några preliminära resultat varvat med diskussion 
Forskning har riktats mot olika valideringsprojekt som bedrivits inom kommunal vuxenut-
bildningsverksamhet samt olika kommunala projekt där yrkesgrupper ”validerats upp” till 
högre utbildningsnivåer, (Tursell, 2005; Lundgren, 2005; Hult & Andersson, 2008). I företag 
och inom industrin har valideringsbegreppet inte haft någon utbredd användning och valide-
ring inom dessa fält har inte heller studerats i någon större omfattning. Det finns därför ett 
stort intresse att undersöka varför validering, trots sitt massiva genomslag i kommunal vuxen-
utbildningsverksamhet och sin centrala roll i debatten om det livslånga lärandet, inte verkar ha 
fått samma betydelse inom industri och näringsliv.  
 
I den teoretiska referensram som omgärdat forskningsfrågorna har vi utgått från den uppdel-
ning av funktion avseende generell och specifik kompetens som i det stora samhällskontrakt 
vi sett utvecklas i Sverige sedan lång tid, (Olofsson, 2005). Formell utbildning som gymnasie-
skolans studieförberedande och yrkesutbildningar har till stor del varit en statligt, och numera 
alltmer ett kommunalt, ansvarsområde. Vuxenutbildning i form av Komvux, KY-utbildningar, 
arbetsmarknadsutbildningar, ofta utnyttjat i tider av omställningar, är också något som stat 
och kommun ansvarat för. Det är också inom detta samhällsfält som talet om det livslånga 
lärandet, validering, formellt och informellt lärande etablerats och getts uttryck. Det som ovan 
nämndes i samband med näringslivets önskemål avseende den allmänna kompetensförsörj-
ningen i Sverige, så finns det inga direkta önskemål eller planer på att det formella utbild-
ningssystemet till någon del skulle övergå till att bli ett ansvar för den privata sektorn. De 
kommentarer som riktats handlar uteslutande om förbättringar och verksamhetsanpassningar 
av redan befintlig utbildning, (Svenskt Näringsliv, 2006). På det sättet verkar den generella 
uppdelningen mellan generell och specifik kunskapsförmedling och kompetensutveckling till 
stor del bestå.  
 
I det datamaterial som samlats in visar också på att denna föreställning till stora delar är in-
takt. Företagens och kommunernas kompetensbehov kommer antingen utifrån via kompetens-
rekrytering i form av nyanställningar eller inifrån via kompetensutveckling i form av t ex 
kursverksamhet, (Nordhaug, 1993). Det finns dock en stark betoning på att generell kompe-
tens, som t ex en gymnasial yrkesutbildning eller en akademisk högskoleutbildning, kan ”in-
förskaffas” utifrån och är något som samhället bistår med. I fråga om företagsspecifik kompe-
tens är det mer sällan som detta behov tillfredsställs via extern rekrytering. Ofta handlar det 
mer om kompetensutveckling i form av internt anordnade eller externt inköpta kurser. Materi-
alet visar också att gränserna för vad de undersökta företagen eller kommunerna anser vara 
generell eller specifik kunskap och kompetens, i meningen ”något som samhället förser med” 
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respektive ”något vi själva är tvungna att ansvara för att utveckla”, också kan uppvisa flytande 
gränser. För gruppen lokalvårdare1 fanns det inga direkta krav på formell utbildning avseende 
det arbete man skulle utföra, förutom allmän gymnasieutbildning, ett krav som idag knappast 
någon arbetsgivare ”hoppar över”. Det enda som krävdes var att ett intresse fanns, något som 
möjligen sågs som ett argument för att den rätta motivationen att lära sig arbetet och att stanna 
kvar på arbetsplatsen. Detta exempel visar på att formell utbildning kan vara ett mindre nöd-
vändigt krav om vi bara ser till själva arbetsutförandet, och att den specifika utbildning som 
arbetet kräver är något som arbetsgivaren till största delen bidrar med själv.  
 
Ett annat exempel från det studerade industrifallet visade på behovet av en förskjutning av 
innehållet i den formella utbildningen. Deras behov av operatörsutbildad personal var något 
det formella utbildningssystemet inte i full grad förmådde leverera, vilket innebar att man från 
företagets sida genom intern utbildning i form av kurser men mestadels via lärande i arbete 
fick ta eget ansvar för att möta de kompetensbehov som förelåg. Det intressanta i detta exem-
pel är att det fanns ett behov och ett önskemål av att det som i deras fall kan ses som specifik 
kompetens i högre grad skulle rymmas inom det formella utbildningssystemet i form av gene-
rell kompetens. Ett tredje exempel visade på ett liknande men ändå omvänt förhållande där 
Callcenterföretaget efter resultatlösa möten med kommunen om utveckling av gymnasial ut-
bildning av telefonister själva utvecklat och arrangerat diplomutbildning för telefonister. Det 
visar också hur brister eller otillräckliga resurser i det kommunala utbildningssystemet också 
kan ”locka” företag och industri till att bedriva utbildning som traditionellt bedrivits av kom-
muner eller varit arbetsmarknadsutbildningar. Inom kommunal social omsorgsverksamhet 
gavs exempel på annan ”överbryggande” kompetensutveckling som verkar vara vanligt före-
kommande inom kommunal verksamhet. Det handlade om personal som ville vidareutveckla 
sig inom något yrkesspecifikt område genom att gå någon högskolekurs. Dessa fick gå på 
kursträffar under arbetstid och fick kurslitteratur och resor betalda men fick läsa under sin 
egen fritid. Detta exempel visar på hur behovet av kompetensutveckling hos arbetsgivarna i 
den kommunala sektorn också kan mötas av det formella utbildningssystemet, så att säga efter 
att rekrytering har skett, något vi kan kalla för en kontinuerlig leverans av kompetens från det 
formella utbildningssystemet. 
 
När det kommer till validering i de undersökta företagen och kommunala verksamheterna kan 
vi preliminärt slå fast två saker. Validering, utifrån den gjorda operationaliseringen av be-
greppet, förekommer i många olika former, men det sker utifrån en annan typ av logik än den 
validering som förekommer i t ex kommunal vuxenutbildning. Den logik som driver ”före-
tagsvalidering” handlar om en slags produktionens logik, dvs., syftet att validera handlar i 
första hand om att synliggöra kompetens som kan användas till produktion eller annan huvud-
verksamhet. Det är med andra ord inte individen som står i centrum i denna typ av validering, 
som annars är fallet i den typ av validering vi skulle kunna kalla för ”vuxenutbildningsvalide-
ring”, som snarare drivs av en empowermentlogik. Med detta avses att validering visserligen 
syftar till att kompetens skall synliggöras, men detta synliggörande blir i första hand något 
som lyfter den enskilde, skapar självkänsla och något den enskilde kan använda, till utbild-
ning eller anställning, och inte som i företagsvalidering, något som arbetsgivaren drar nytta 
av. Ett annat preliminärt resultat handlar om att den validering som sker inte alltid synliggörs 
för den enskilde anställde. Det ligger enligt en produktionens logik inte alltid i arbetsgivarens 
intresse att detta sker. Tanken är att kompetens skall stanna kvar inom organisationen medan 
poängen med den kompetens som har blivit synliggjord inom vuxenutbildningens räjonger är 
att den inte skall stanna kvar, utan tvärtom fortsätta vidare till sin ”destination”, i meningen 

                                                 
1 Lokalvårdarna hörde till Tekniska förvaltningen i en av de undersökta kommunerna. 
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underlätta för den validerade att komma in på utbildning alternativt minska utbildningstiden 
eller kvalificera den validerade för anställning. Så långt de preliminära resultaten.  
 
Några slutord 
De frågor jag velat lyfta upp för diskussion handlar om på vilket sätt vi skall se på den offent-
liga sektorns ansvar avseende den kompetensförsörjning och kompetensutveckling som när-
ingslivet är i behov av men också vilken typ av problematik som finns om detta behov ensi-
digt möts. Från samhällets sida ligger det rent generellt ett starkt intresse av att näringsliv, 
industri och företagande överlever på lång sikt, är konkurrenskraftiga och uppvisar produkti-
vitet. Detta skapar arbetstillfällen, något som motverkar social utslagning och främjar social 
sammanhållning. Av dessa anledningar ligger det i det allmännas intresse att försörjning av de 
kompetensbehov som finns också möts på olika sätt. Detta sker till största delen i det formella 
utbildningssystemet men även i det icke-formella utbildningssystem, av bl.a. kursverksamhet 
som förekommer. Kompetenslyftet under slutet 90-talet innebar att samhället fick en extraor-
dinär möjlighet att satsa på att höja den reella utbildningsnivån bland många lågutbildade 
grupper i samhället. Detta kunde ske tack vare att dessa grupper friställdes från sina ordinarie 
arbeten och gick ut i arbetslöshet. Detta innebar en stor möjlighet som också togs tillvara men 
som inte på samma sätt erbjuds under mer normala arbetsmarknadsförhållanden. Av den an-
ledningen har frågor om på vilket sätt samhället kan stärka lågutbildade grupper som finns i 
arbete, och här har det i olika omgångar genom olika institut fördelats kapital för olika kom-
petensutvecklingsprogram inom industri och näringsliv. Forskning visar att kompetensutveck-
ling i företagen till största delen når de redan välutbildade, annan forskning visar också på att 
för arbetargrupper med låg utbildningsnivå, och företagsspecifik kompetens, riskerar inlås-
ningseffekter, (Olofsson m.fl., 2007; FAS, 2002). Det är av den anledningen en viktig fråga 
att lyfta hur inte minst forskarsamhället kan bidra till att smörja detta kompetensmaskineri. Ett 
kan vara den typ av forskning som till exempel CFL och APeL bedrivit om lärande i arbete, 
hur företag kan skapa goda lärandemiljöer för anställda, (Svensson & Åberg, 2001; Holm-
berg, 2008). Det handlar om utvecklandet av metoder att utbilda, utveckla och synliggöra 
kompetens på arbetsplatsen. Forskning finns också inom kommunal vuxenutbildning där fo-
kus har handlat om på vilket sätt denna bäst kan utformas för att möta både arbetslösas och 
näringslivets behov, (Jakobsson, 2007; Ljungzell & Davoust, 2005). Utmaningen för forsk-
ningen avseende kompetensutveckling, sett utifrån ett samhällsperspektiv, kvarstår dock och 
som jag ser det handlar om två problemområden, dels de av konkurrens och teknologiutveck-
ling styrda kompetensbehoven, dels de grundläggande utbildnings- och kompetensutveck-
lingsbehov som fortfarande finns hos många grupper på arbetsmarknaden, något som kan leda 
till inlåsningseffekter. Naturligtvis är mycket en fråga om utveckling av det formella utbild-
ningssystemet, både i fråga om innehåll men också tillgänglighet, men den fråga som här lyfts 
upp handlar om vilka de möjligheter är som synsättet omkring livslångt lärande och validering 
skulle kunna innebära, inte minst för den enskilde individen. Vi får konstatera att validering 
som ett verktyg inom vuxenutbildning kan ses som ett viktigt bidrag till samhällets allmänna 
kompetensförsörjning, men på vilket sätt kan högskola bidra till denna utveckling? Utifrån de 
två ovan nämnda utvecklingsområdena, och då särskilt stödet till svagare grupper på arbets-
marknaden, finns mycket kvar att undersöka och utveckla avseende lärande i arbete sett ut-
ifrån ett valideringsperspektiv. Är det nödvändigt för människor att få sin kompetens värderad 
att de ”gör ett varv” utanför näringslivet som arbetslösa? Trots de positiva följderna av Kun-
skapslyftet och det faktum att vi kanske står inför en liknande finansiell och arbetsmarknads-
mässig situation, låt oss hoppas på att behoven av kompetensutveckling inte skall kräva ett 
”Kompetenslyft”. 
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